
טוֹב  ְיֵמי  ָיִמים,  ִמיֵני  ְׁשֵני  ֵיׁש  ְוִהֵּנה  ג':  ס"ק 
ִויֵמי ַרע. ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב:1 "ְּביוֹם טוָֹבה ֱהֵיה ְּבטוֹב, 
ּוְביוֹם ָרָעה ְרֵאה". ַהְינּו ֶׁשָּצִריְך ָלָאָדם ְלִהְסַּתֵּכל 

ָׁשם ֵהיֵטב ֵהיֵטב, ְּבַוַּדאי ִיְמָצא ָׁשם ְיֵמי טוֹב.

יש ויש

בוער  כשהאדם  מאיר,  כשהאור  טוב  כמה 
טוב'.  'ימי   - כסדר  הכל  לו,  הולך  הכל  להשם, 
אך יש גם ימים שבהם לא הולך הכל "על רגל 
רוחני  דבר  כל  לו,  חשוך  שהאדם  ימים  ימין". 

בא לו בקושי וביגיעה. – 'ימי רע'. 
באותם זמנים שהרע שולט ומחשיך את העינים, 
צריך להתאמץ ולהתייגע בכל כוחו, לעשות את 
מה שביכלתו. בכח היגיעה הוא מבטל ומפריד 
את כח הרע ששלט בימים אלו והימים הופכים 

לימי טוב.
כי אין מציאות שיהיה יום שלא יהיה בו טוב, 
בקלות,  בא  והוא  בגילוי  הטוב  לפעמים  אך 
וצריך  הרע  ידי  על  מוסתר  הטוב  ולפעמים 
להתאמץ להכניע את הרע ואז יתגלה הפנימיות 

שהוא טוב.

הנסיון

בימי רע, כשקשה וחשוך, שם הנסיון של האדם 
האם הוא באמת רוצה את ה'. האם גם כשקשה 

להיכן  נפל  כשהוא  גם  לו,  הולך  כשלא  גם  לו, 
שנפל, הוא ממשיך בכל זאת...

ָצִריְך  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשרוֶֹצה  "ּוִמי 
ָּתִמיד ְלַבֵּקׁש ֶאת ה' ְּבָכל ַהָּמקוֹם ֲאֶׁשר הּוא ָׁשם 
ּוְלַקֵּׁשר ּוְלַהֲעלוֹת ְּבִחיַנת ַהָּמקוֹם ֲאֶׁשר הּוא ָׁשם 
ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ִמן ַהָּמקוֹם ִלְמקוֹמוֹ ֶׁשל עוָֹלם, 
ְּדַהְינּו ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. ְוָאז זוֶֹכה ַלֲעבֹד ה' ֶּבֱאֶמת 
ְּבָמקוֹם  ֶזה  ְוַכּמּוָבא  ֶׁשִּיְמְנֶענּו.  ָמקוֹם  ְוֵאין ׁשּום 
ִמי  ַוֲאִפּלּו  לג(.  )סימן  ז"ל  ַרֵּבנּו  ְּבִדְבֵרי  ַאֵחר 
ַוֲאִפּלּו  ַּבֲחָטָאיו,  טוֹב  ֹלא  ָמקוֹם  ְלֵאיֶזה  ֶׁשָּנַפל 
ּוְמֻגָּׁשם  ָנמּוְך  ְלָמקוֹם  ֶׁשָּנַפל,  ַלָּמקוֹם  ָנַפל  ִאם 
ֵכן  ִּפי  ַעל  ִלְצָלן, ַאף  ַרֲחָמָנא  ְמאֹד ח"ו,  ּוְמֻלְכָלְך 
ֶׁשל  ְמקוֹמוֹ  ִיְתָּבַרְך ֶׁשהּוא  ְּבַהֵּׁשם  ֶׁשִּיְזּכוֹר  ָצִריְך 
ְוַעל  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשל  ָמקוֹם  ֵיׁש  ֶׁשָּׁשם  עוָֹלם 
ִמָּׁשם  ַּגם  ִּכי  ְּכָלל,  ָּבעוָֹלם  ְנִפיָלה  ׁשּום  ֵאין  ֵּכן 
ֶׁשל  ְמקוֹמוֹ  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ַלֲחזֹר  יּוַכל 
עוָֹלם ִמָּכל ַהְּמקוֹמוֹת ֲאֶׁשר ִנָּדח ְלָׁשם ִּבְבִחיַנת: 
ַּדְיָקא,  ִמָּׁשם  ֱאֹלֶהיָך,  ה'  ֶאת  ִמָּׁשם  ּוִבַּקְׁשָּת 
ִמָּמקוֹם ֲאֶׁשר הּוא ָׁשם, ַּכּמּוָבא ְּבֵׁשם ַהַּבַעל ֵׁשם 

טוֹב ז"ל."2

בתוך האדם

הטוב  מתוך  הוא  רע  והימי  טוב  הימי  שורש 
והרע שבאדם עצמו, וככל שהאדם 
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הל' גיטין ג' - ד'

ַּכָּמה  ֶדֶרְך  ָהאוֹר  ְלַקֵּבל  ְּצִריִכין  א. 
ְלבּוִׁשין ְוִצְמצּוִמים ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְתַּגְּברּו 
ַהִּסיִגים ְוַהְּקִלּפוֹת ַעל ְיֵדי ִרּבּוי אוֹר 

ַחס ְוָׁשלוֹם. )ג – כ(
_______________________

לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה  ְמאֹד  ִלָּזֵהר  ְצִריִכין  ב. 
ַּתְכִלית  ֶׁשֵהם  ְּבַרְגָליו,  ִמְנָעִלים 
ְּגדוָֹלה  ְׁשִמיָרה  ְוֵהם  ַהִּצְמצּוִמים, 
ֶנֶגד ַהְּקִלּפוֹת ֶׁשֹּלא ִיְנקּו ִמן ָהאוֹר, ִּכי 
ַהִּמְנָעִלים ֶׁשֵהם ַּתְכִלית ַהִהְתַלְּבׁשּות 
ִּבְפֵניֶהם.  חוְֹצִצין  ֵהם  ְוַהִּצְמצּוִמים, 

)ג – כ(
_______________________

ַּתְכִלית  ִהיא  ְיִריָדה  ֶּבֱאֶמת  ג. 
ָּפִנים  ָּכל  ֶׁשַעל  ֵמַאַחר  ִּכי  ָהֲעִלָּיה, 
ַהְיִריָדה  ְּבֵעת  ְמַקְּבִלין  ֶּבֱאֶמת 
ְמאֹד,  ָהֶעְליוָֹנה  ֵמַהְּקֻדָּׁשה  ְוַהָּגלּות 
ַעל ֵּכן ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ָּבעוָֹלם ְּכָלל, ִּכי 
ְוַהְּטֵמִאים  ָהָרִעים  ַהְּמקוֹמוֹת  ִמָּכל 
ֶׁשָּבעוָֹלם ְיכוִֹלין ַלֲחזֹר ֵאָליו ִיְתָּבַרְך. 

)ג – כב(

ְמֻלָּבׁש  ַּדְיָקא  ָׁשם  ַאְּדַרָּבא,  "ִּכי, 
ֶעְליוָֹנה  ְקֻדָּׁשה  ְוֶנְעָלם  ְוִנְסָּתר 
זֹאת  ָאָדם  ִיְזּכֹר  ִאם  ֵּכן  ְוַעל  ְמאֹד, 
ְּבתֶֹקף ְיִריָדתוֹ ּוְנִפיָלתוֹ ְוַיֲאִמין זֹאת 
ִּבְמקוֹמוֹ  ֶׁשַּדְיָקא  ְׁשֵלָמה  ֶּבֱאמּוָנה 
ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  ַעְצמוֹ  ֶאת  ַמְסִּתיר 
ְרָמִזים  לוֹ  ּוְמַרֵּמז  ְלַהֲחיוֹתוֹ,  ְּבַעְצמוֹ 
ֵמָרחוֹק ָלׁשּוב ֵאָליו ְּבָנֵקל ְּבֵׁשב ְוַאל 
ִלְזּכוֹת  ָיכוֹל  ְּבַוַּדאי  ְלַבד, ָאז  ַּתֲעֶשה 
ָמקוֹם  ִמָּכל  ִיְתָּבַרְך  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב 

ֶׁשהּוא ְוַלֲהפְֹך ַהְיִריָדה ַלֲעִלָּיה."

תורה ל"ג  - מי האיש החפץ חיים
ימים טובים לישראל...

מעלת הלימוד
ְוָכל ַמה ֶּׁשַאָּתה ְמַמְׁשֵמׁש ָּבֶהם ַאָּתה מוֵֹצא  ְּכָלִלּיוֹת,  ְוַהַּמֲאָמִרים ֶׁשִּבְסָפָריו ַהְּקדוִֹׁשים ֵהם  ַהּתוֹרוֹת 
ָּבֶהם ַטַעם ִנְפָלא ְוָחָדׁש ּוָמתוֹק ַלֵחְך ּוֵמִאיר ֵעיַנִים ְמאֹד, ְוֵיׁש ָּבֶהם ַעְמקּות ָּגדוֹל ְּבֶדֶרְך ְּפָׁשט ּוְבֶדֶרְך סוֹד 
ְוִנְסָּתר. ִּכי ָּכל ַהּתוֹרוֹת ֵיׁש ָּבֶהם סוֹדוֹת ִנְסָּתִרים ְוִנְפָלִאים ְונוָֹרִאים ְמאֹד ְמאֹד. ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר זֹאת.

ַּגם ְּבָכל ַמֲאָמר ֵיׁש ַּכָּונוֹת ֶׁשל ִמְצווֹת, ֶׁשָּכל ַמֲאָמר ַׁשָּיְך ְלֵאיֶזה ַּכָּונוֹת ַהְמבָֹאִרים ַּבְּכָתִבים ְּב"ֵעץ ַחִּיים" 

ּוְפִרי ֵעץ ַחִּיים. ְּכגוֹן ַהּתוָֹרה ֶׁשל ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים )ְּבִלּקּוֵטי א' ִסיָמן ל"ג( ֵיׁש ּבוֹ סוֹד ַּכָּוַנת לּוָלב 
ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֹּלא ִנְזָּכר ּבוֹ ָּדָבר ִמִּמְצַות לּוָלב, ְוֵכן ִּבְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים" ִּכְמֻדֶּמה ִלי ֶׁשֵּיׁש ּבוֹ ַּכָּוַנת ִקּדּוׁש )ַעֵּין 
ְלַקָּמן ִסיָמן שפז(, ְוַכּיוֵֹצא ָּבֶזה ְׁשָאֵרי ַהַּמֲאָמִרים. ְוָׁשַמְעִּתי ִמִּפיו ַהָּקדוֹׁש ֶׁשָאַמר, ֶׁשָרָצה ַלֲעשֹוֹת ֵּפרּוׁש 
ל ָהֵעץ ַחִּיים, ַאְך ֵּפרּוׁש ָּפׁשּוט ֵאינוֹ ִנְצָרְך, ַרק ְצִריִכין לוַֹמר ּתוָֹרה ֶׁשִּיְהיּו ֵּפרּוׁש, ּוְכָבר ָאַמְרִּתי ַּכָּמה ּתוֹ ־ַַ

רוֹת ַהַּׁשָּיִכים ָלֵעץ ַחִּיים. ַּגם ָׁשַמְעִּתי ִּבְׁשמוֹ ֶׁשָאַמר, ֶׁשֶּזה ָסמּוְך ָּגַמר ָהֵעץ ַחִּיים ְוָרָאה ֶׁשהּוא ֻּכּלוֹ מּוָסר. 

)חיי מוהר"ן – שס"ב( 

ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְיַזֵּכנּו ִלְשֹמַֹח ְּבַׁשַּבת ִׁשיָרה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטוָֹבה, ְלַהְרִּגיׁש ְיִציַאת ִמְצַרִים ּוְקִריַעת ַים סּוף ֵמָחָדׁש, ְלַקֵּים ֶּבֱאֶמת ְּבָכל יוֹם ִזָּכרוֹן 
ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלב, ְוִלְראוֹת ְּבָכל יוֹם ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים, ְועוֵֹבר ַעל ַהָּים, ְּכמוֹ ֶׁשָּכתּוב ְּבָכל ּדוֹר ָודוֹר ַחָּיב ָאָדם ִלְראוֹת ֶאת ַעְצמוֹ ְּכִאּלּו הּוא ְוכּו'. 
ּוִמי ֶׁשִּמְסַּתֵּכל ְמַעט ַעל ְיׁשּוַעת ה' רוֶֹאה ִנִּסים ִנְפָלִאים ְּבעֶֹמק ַהָּגלּות יוֵֹתר ִמְּקִריַעת ַים סּוף ַּכְמבָֹאר ְּבַכָּמה ְסָפִרים. ּוְכמוֹ ֶׁשָאְמרּו ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם 
ִלְבָרָכה ֵהן ֵהן ְּגבּורוָֹתיו ֵהן ֵהן נוְֹראוָֹתיו ְוכּו'. ּוָבֶזה ְיכוִֹלים ְלַהֲחיוֹת ֶאת ַעְצמוֹ ְּבָכל ֵעת ִּכי לא ִיּטֹׁש ה' ְוכּו':                                      )עלים לתרופה – ר"נ(

שבת שירה



המשך מעמ' קודם
תו' ל"ג

ִּדְקֻדָּׁשה  ְוַהִּנּשּוִאין  ַהֲחֻתָּנה  ד. 
ִנְמָׁשְך ִמְּבִחיַנת קֶֹדׁש ָקָדִׁשים.

)ג – כג(
_______________________

ָהֵעָצה  ְׁשֵלמּות  ִּתּקּון  ִעַּקר  ה. 
ַעל  הּוא  ֵליֵלְך  ֶּדֶרְך  ְּבֵאיֶזה  ֵליַדע 
ֶאָחד,  הּוא  ָהֱאֶמת  ִּכי  ָהֱאֶמת,  ְיֵדי 
ְּבֵאיֶזה  ְּכֶׁשְּמֻסָּפק  ָאָדם  ָּכל  ְוָצִריְך 
ְוֵאינוֹ  ְלִהְתַנֵהג  ֵאיְך  ְוַהְנָהָגה  ֶּדֶרְך 
ִעַּקר  ְּבַנְפׁשוֹ,  ֵעצוֹת  ָלִׁשית  יוֵֹדַע 
ַּתָּקָנתוֹ הּוא ָהֱאֶמת ֶׁשִּיְרֶאה ִלְמׁשְֹך 
ַלֲאִמּתוֹ  ָהֱאֶמת  ֶאל  ַרק  ַעְצמוֹ 
ּוְלַבֵּקׁש  ָהֱאֶמת  ַעל  ַרק  ּוְלִהְסַּתֵּכל 
ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ֶׁשּיוִֹליֵכהּו ְוַיְדִריֵכהּו 

ְּבֶדֶרְך ָהֱאֶמת. )ג – כד(
_______________________

ַהַּלְיָלה, ֶׁשָאז  ַלְיָלה ַּבֲחצוֹת  ו. ְּבָכל 
ָאז  ַהַהְסָּתָרה,  ְּבַתְכִלית  ַהְּקֻדָּׁשה 
ֶׁשְּמַרֵּמז  ִמְנָעִלים  ֲחִליַצת  ְצִריִכין 
ְלהוֹרוֹת  ַוֲחֻלָּקָתּה  ָהֵעָצה  ִּבּטּול  ַעל 
ַהּמִֹחין  ָּכל  ִנְסַּתְּלקּו  ֶׁשַעְכָׁשו 

ְוַהִּשְכִלִּיים ַּבֲעווֹנוֵֹתינּו. )ג – כה(
_______________________

ֶׁשרוִֹצים  ְוֵעָצה  ֶּדֶרְך  ְּבָכל  ז. 
ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ִלְזּכוֹת  ְּכֵדי  ֵליֵלְך 
ּוְרָׁשתוֹת  ַּפִחים  טוְֹמִנים  ִיְתָּבַרְך 
ֲעָצָתם  עֲלֵיהֶם ּוְמַקְלְקִלים  הַרְּבֵה 
ַּתָּקָנָתם  ָּכל  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל  ָּתִמיד, 
ָּכְך  ֶׁשִּיְצֲעקּו  ְּבַעְצמוֹ  ֶזהּו  הּוא 
ְּבַעְצָמם  ְוַיְרִּגיׁשּו  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם 
יוְֹדִעין  ֶׁשֵאין  ְּבַעְצמוֹ  ָהֱאֶמת  ֶזה 
ַעל  ַהְרֵּבה  ְוִיְתַּפְללּו  ֵעָצה,  ׁשּום 
ִיְזּכּו  ְוָאז  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ֶזה 
ָהֲעִלָּיה. ַּתְכִלית  ַהְיִריָדה  ֶׁשִּתְהֶיה 

)ג – כה( 

ה'  ַּבֲעבוַֹדת  ִלְכנֹס  ֶׁשרוֶֹצה  "ִמי 
ְמאֹד  ְמאֹד  ְלִהְתַּפֵּלל  ָצִריְך  ֶּבֱאֶמת 
ְלֵעָצה  ֶׁשְּיַזֵּכהּו  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם 
ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּבאֶֹפן  ֲאִמִּתִּיית  ְׁשֵלָמה 
ָמקוֹם  ְּבָכל  ִּכי  ֶּבֱאֶמת,  ָלׁשּוב 
ֵעָצה  ָׁשם  ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ֶׁשהּוא, 
ֶׁשְּצִריִכין  ַרק  ִמָּׁשם,  ָלֵצאת  ֵאיְך 
ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ַהְרֵּבה  ְלִהְתַּפֵּלל 
ִּכי  ַהְּׁשֵלָמה,  ָהֵעָצה  ֵליַדע  ֶׁשִּיְזֶּכה 
ִמּקֶֹדם ָצִריְך ֶׁשַּיַעְברּו ָעָליו ְסֵפקוֹת 

ְוֵעצוֹת ֲחלּוקוֹת ַהְרֵּבה ְמאֹד."
_______________________

ַהְּגדוִֹלים  ַהַּצִּדיִקים  ַעל  ֶּבֱאֶמת  ח. 
ַּגם  ֲעֵליֶהם  עוְֹבִרים  ְמאֹד  ְּבַמֲעָלה 
ַהְנָהַגת  ְּבִעְנְיֵני  ֲחלּוקוֹת  ֵעצוֹת  ֵּכן 
ִמִּפי  ֶׁשֵהַבְנִּתי  ְּכמוֹ  ְוכּו',  ָהעוָֹלם 
ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ִלְבָרָכה,  ִזְכרוֹנוֹ  ַרֵּבנּו 
ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ָהֵעֶרְך,  ְקַטֵּני  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ַהַּתֲאווֹת  ְּבַמֲאַסר  ַהִּנְלָּכִדים 
ַרֲחָמָנא  ְוכּו',  ְוכּו'  ּוְבִהְרהּוִרים 
ְמאֹד  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשְּצִריִכין  ִלְצַלן, 
ִיְתָּבַרְך ֶׁשּיוֵֹרם ֵעָצה ְׁשֵלָמה  ְלַהֵּׁשם 

ֵאיְך ָלׁשּוב ֵאָליו. )ג – כה(
_______________________

ֶׁשל  ַהּכַֹח  ֶזה  ְמַקֶּבֶלת  ָהִאָּׁשה  ט. 
ֵּברּור ָהֵעָצה - ִמַּבְעָלּה. )ג – כז( 

         ותזכני מעתה לימי טוב, ואזכה להגביר הימי טוב על הימי רע, להכניע 
ולהשפיל ולשבר ולבטל כל הימי רע תחת הימי טוב. ואזכה להבין ולראות 
ותחוס  הרע.  מן  הטוב  ולברר  רע,  בימי  המלובש  הטוב  ולגלות  ולמצוא 
ותחמל עלי מעתה, ותצילני ברחמיך תמיד מימי רע. שלא יהיה להם שום 
כח להתגבר עלי חס ושלום, כי בעוונותי כבר עברו עלי ימי רע הרבה יותר 
ומלטני  והצילני  מעתה  עלי  וחמל  חוס  הסבל".  כח  "כשל  אשר  עד  מדי, 
ולבטל כל הימי רע  וזכני לשבר ולהכניע  ועזרני  ופדה נפשי מן הימי רע. 

תחת הימי טוב.        )ליקוטי תפילות – ל"ג(

לעשות
מתורות
תפילות

לעשות
מתורות
תפילות

עצמו  מצד  הדבר  דאם  כתבתי  כבר 
לנו רשות למצוא רמזים מכל  ניתן  אמת 
יש  העכו"ם  בלשונות  אפילו  לשונות, 
אלקות כהזכרתי מתורה ל"ג. וגדולה מזו 
אומר לך אפילו אם תשמע מאחד שאומר 
ממש,  שקר  גם  והוא  דבר  איזה  על  גנות 
ואתה יכול לפרש דבריו ברמז שיש איזה 
רק  ממש  דבריו  היפך  הדיבור  בזה  אמת 
אם  אף  בידך  הרשות  גם-כן  "לשבח", 
הלז עומד וצווח שהוא היפך המכוון, אל 
אמת,  הוא  שהרמז  כיון  בדבריו,  תשגיח 
מקום  בכל  אלקות  שיש  היסוד  כפי 
תורה,  הכל  רומי,  של  גדול  בכרך  אפילו 
ואורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד.
)גנזי אבא – נ(

ַגם ִּבְׁשַעת ָהֵעֶסק ְּבַעְצמוֹ ְצִריִכים ִלְזּכֹר ַּבה' 
ּוַבֲהִליָכה  ַהָּפאְסט,  ְּבֵבית  ֲאִפּלּו  ּוְבתוָֹרתוֹ, 
ְלָך  יֹאַמר  ִאם  ִּכי  ָּבֶזה.  ְוַכּיוֵֹצא  ּוַבֲחָזָרה, 
ָּגדוֹל  ִּבְכַרְך  לוֹ  ּתֹאַמר  ֱאלֶהיָך,  ֵהיָכן  ָאָדם 
ִמי  ְּבַהּתוָֹרה  ֵהיֵטב  ַּכְמבָֹאר  רוִֹמי,  ֶׁשל 
ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים )ְּבִלּקּוֵטי מוֲֹהַר"ן ֵחֶלק 
ַאְׁשֵרינּו  ְמקוֹמוֹת.  ּוִבְׁשָאר  ל"ג(  ִסיָמן  א' 
ְונוָֹרִאים  ְקדוִֹׁשים  ְּדָבִרים  ִלְׁשמַֹע  ֶׁשָּזִכינּו 
יֹאֵחז  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש  ִמי  ְוכּו',  ָּכֵאֶּלה 
ָּבֶהם, ֲהפְֹך ָּבֶהם ַוֲהפְֹך ָּבֶהם ְוכּו', ֶׁשֵאין ְלָך 

ִמָּדה טוָֹבה ֵמֶהם.
)עלים לתרופה – קפ"ג(

שבתוכו  הרע  את  הכניע  פחות 
כמו כן יש לו יותר ימי רע, ימים 

שקשה לו מאוד לעבוד בהם את ה'. 
רוב האנשים הם מעורבים טוב ורע לכן הטוב 
שטוב  ימים  יש  בערבוביה,  בהם  שולט  והרע 
יום  ואפילו באותו  ימים שרע וקשה.  ויש  וקל 
בוער  שהוא  דקות  יש  מעורב,  האדם  עצמו 
להשם, דקות של התעלות, וכמה רגעים אחר-

כך הרע בוער בו.
ה'  העבודת  כך  מהרע,  מתנתק  שהאדם  ככל 
רע.  ימי  פחות  לו  יש  כך  בקלות,  יותר  אצלו 
עד שהצדיק הגדול שביטל את כל הרע. אין לו 
אצלו כלל וכלל ימי רע, אצלו כל הימים, בכל 

המצבים, כולם כאחד - ימי טוב.3

ימי טוב

בימי טוב צריך לראות לעשות בעבודת ה' כמה 
שיותר, לחטוף ולחטוף ולחטוף. לעשות סדרים, 
דקדושה'.  'מחייב  לעשות  חברותות,  לקחת 
וזה יעזור וישמור על האדם שגם בעת שהאור 
לוותר  ירצה  לא  שהוא  דברים  ישארו  יסתר, 
)רושם  "רשימּו"  לו  ישאר  יזכור,  הוא  להם, 
טוב,  בימי  לו  האירו  הדברים  כמה  והארה( 

ובכח זה הוא ימשיך בסדרים שקבע לעצמו.
ְׁשֵני  ְּבֶׁשַבע  אֶֹכל  ִלְקּבֹץ  ַרב  ַעם  ְלַהֲחיוֹת  "ְוֶזה 
ַהָּשָבע, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְיֵמי טוֹב, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יּוְכלּו 
ְלִהְתַּגֵּבר ְׁשֵני ָהָרָעב, ֶׁשֵהם ְיֵמי ַרע, ִּכי ְּכֶׁשָאָדם 
זוֶֹכה ְלֵאיֶזה טוֹב, ִלְבִחיַנת ְיֵמי טוֹב, הּוא ָצִריְך 
טוִֹבים  ְּבַמֲעִשים  ְמאֹד  ְלַהְרּבוֹת  ְלִהְׁשַּתֵּדל 
ּוְבֵעֶסק ַהּתוָֹרה ָּכל ַמה ֶּׁשּיּוַכל. ִּכי ְלָכל ָאָדם ֵיׁש 
ְיֵמי טוֹב ִויֵמי ַרע, ּוְבֵעת ֶׁשִּמְתַּגְּברין, ַחס ְוָׁשלוֹם, 
הּוא  ֶנְגָּדם,  ַלֲעמֹד  ְוָקֶׁשה  ָהָאָדם  ַעל  ַרע  ַהְיֵמי 
לוֹ  ֶׁשָהָיה  טוֹב  ַהְיֵמי  ּכַֹח  ִעם  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ָצִריְך 
ִּבְתִחָּלה, ְּדַהְינּו ַמה ֶּׁשָּזָכה ַלֲעשוֹת טוֹב ִמּקֶֹדם, 
ַלֲעשוֹת ֵאיֶזה טוֹב  ְּבָידוֹ  ְזַמן ֶׁשֶאְפָׁשר  ֵּכן ָּכל  ַעל 
ַהְרֵּבה  ַלֲעשוֹת  ּוְלַמֵהר  ְמאֹד  ַלֲחטֹף  ָצִריְך  הּוא 
ַחס  ָהָרָעה,  ַהְיֵמי  ָיבוֹאּו  ֶׁשֹּלא  ַעד  טוֹב  ַהְרֵּבה 
ְוָׁשלוֹם, ֻּכֵּלי ַהאי ְואּוַלי יּוַכל ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ְיֵדי ֶזה 

ְלַהְכִניַע ַהְיֵמי ַרע."4

להתחבר לטוב

צריך  גם  אלא  צריך  טובות  הנהגות  רק  לא 
יראים  לאנשים  להתחבר  לטוב,  להתחבר 
להחזיק  שיוכל  לאדם  עוזר  זה  שכל  וכשרים 

מעמד בימי רע.
הדור  לצדיק  להתקרב  צריך  ובפרט  בפרט 
האמת, שהוא המכניע מהאדם את הרע ומגלה 

בו את הטוב.
"ִעַּקר ַהִּתּקּון הּוא ַעל ְיֵדי ַהַּצִּדיק ַהּדוֹר ָהֱאֶמת, 
ָהֱאֶמת,  ְלַהַּצִּדיק  ְלִהְתָקֵרב  ֶׁשּזוִֹכין  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ִעּמוֹ  ּוְמַדֵּבר  ִעּמוֹ  עוֵֹסק  ָהֱאֶמת  ְּכֶׁשַהַּצִּדיק  ֲאַזי 
ִנְתַּבֵּטל  ָהַרע  ֲאַזי  ּוִמּדוָֹתיו,  ַמֲעָשיו  ְורוֶֹאה 
ְוִנְתַּבְלֵּבל ְלַגְמֵרי ְּכֶנֶגד ַהַּצִּדיק ָהֱאֶמת ֶׁשָּכָפה ֶאת 
ְוַהּטוֹב  נוֵֹפל  ָהַרע  ַוֲאַזי  ַרע,  ַהְיֵמי  ְוִהְכִניַע  ִיְצרוֹ 

ִנְתַּגֶּלה ֲאִפּלּו ֵמִעְמֵקי ִעְמֵקי ַהְּקִלּפוֹת, ִּכי ַהַּצִּדיק 
ָאָדם  ִמָּכל  ַהּטוֹב  ּוְלַגּלוֹת  ַהּתוָֹרה  ִלְבנוֹת  ָיכוֹל 

ֶׁשָּבעוָֹלם, ֲאִפּלּו ִאם הּוא ְּבָמקוֹם ֶׁשהּוא." 4

לברוח

סיבה  מכל  לברוח  שצריך  זה,  שבטוח  מה 
לברוח  לרע,  חלילה  ליפול  לאדם  שתגרום 
ממקומות שהטוב נסתר שם. כי גם ככה צריך 
להתגבר  דשמיא  וסיעתא  שמים  רחמי  הרבה 

על הרע. 
כמו כן צריך לברוח מכל חוקות העכו"ם ומכל 
הנהגה ששורשה נמשך מהרע, כי הם מגבירים 

באדם את הימי רע.
ְּבֻחּקוֹת  ֵליֵלְך  ֶׁשֹּלא  אוָֹתנּו  ִהְזִהיָרה  "ַהּתוָֹרה 
ְּבַתְכִלית  ֵמֶהם  ּוְלִהְתַרֵחק  ּכוָֹכִבים  ָהעוְֹבֵדי 
יּוַכל  ִּכי  ְוכּו'.  ָלֶהם  ְלִהְתַּדּמוֹת  ְוֶׁשֹּלא  ָהִרחּוק 
ֶׁשֵהם  ַהְּקִלּפוֹת  ִרּבּוי  ֵמֲחַמת  ָׁשם  ְלִהָּתֵפס 
ְּבַתְכִלית  ָׁשם  ִמְתַעֵּלם  ְוַהּטוֹב  ַהּטוֹב,  ַעל  ַרִּבים 

ַהֶהְעֵלם."5
_______________________________________

1. קֶֹהֶלת ז.  2. ליקוטי הלכות או"ח - ציצית ג.
3. פרפראות.  4. ליקוטי הלכות או"ח - חנוכה ג.

5. ליקו"ה או"ח - פורים ד.  6. ליקו"ה או"ח - יו"ט ב 



ן י ִר ִעי ִמיִלין ְז

צדיק, לשם מה?
י כ ל מ ה ו ז ח טא ב ג ד 

ולמתוח יש  למשוך  יכולים  והיינו  שהלוואי  נפלאים  רגעים  עוצמתיים,  רגעים 
אותם לנ-צ-ח... כאלה הם הרגעים הנעלים בו האדם מגלה את אור הצדיק 
- 'מלאך ה' צבאות'. הצדיק פורט לו על מיתרי הלב, מרים אותו טפח מעל 

לקרקע, מטעים אותו טעימה מהעולם האחר, ומגלה בפניו עולם קסום כל-כך. 

והאדם, עומד כולו מוקסם, אפוף אורות קדושים. הוא לא מצליח לעכל את הגילויים הנפלאים 
.שרואה עתה במו עיניו, הוא לא מסוגל לתאר את התחושות שהוא חש... - ממש 'ביטול הבחירה' . .

הגילוי של 'הרוח האחרת', לגלות שיש משהו בעולם שהוא גבוה אלף אלפי אלפים מהמגבלות 
של העולם. לגלות את האור שיכול גם לעורר מתים. זה נפלא ומדהים... אם כי שכאן מתחילה 

עבודה חדשה לגמרי...

צדיק אמיתי חייב שיהיה בו שני כוחות: "צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם", מחד יש בו 
'סם חיים' המחייה אפילו את הנמוכים ביותר. ומאידך יש בצדיק כח של 'סם המוות' שיכול 

להרחיק ולהפיל גם את החזקים ביותר. וה'בחירה חופשית'-- 

חיים  בסם  שבחר  זה  מיהו  מתגלה  עד,  צעד.  אחר  צעד  מתגלגלים  העניינים  ידברו...  ימים 
- המתעלה והופך ליהודי כשר וירא שמים באמת עד הסוף. ומיהו זה שבחר בסם הממית – 

.הפורש לגמרי מהצדיק והופך לחולק, מתנגד ולץ. . .
איפה כל הדיבורים על הצדיק? היכן כל התקוות האדירות? איך יתכן שאצל הצדיק שכל חייו 
הם קודש להשיב ולקרב את ישראל אל אביהם שבשמים, דווקא שם יהיה סם המוות למי 

שאינו ראוי???

אנחנו נמצאים ב'עולם הבחירה'. פירושו של דבר הוא, שלכל אחד חייב שיהיה בחירה בין טוב 
לרע. והבחירה מוכרחת עד כדי שאפילו הצדיק לא לוקח לבן-אדם את הבחירה, הוא רק נותן 

לו לטעום את האור הגדול - "טעמו וראו". 

עכשיו אחרי שהאדם גילה שיש עוד עולם, שיש עוד משהו חוץ מגלידה ושוקולד. דבר ראשון, 
על האדם להכניס את ההארה הזאת חזק למוחו ולזכרונו. אחר-כך, יתחיל לעשות כלים לאור 

.הגדול. כלים של תורה ותפילה, כלים של שפלות, כלים של חיפוש, תפילות, התבודדויות. . .
הנחיתה קשה במיוחד... לנחות בחזרה אל תוך גוף גשמי זה כל-כך קשה. לרדת אל תוך גוף 
שמיד מתחיל מלחמה חזיתית עם כל היקר לנשמה, הגוף הגס שעל-אף כל האורות הנעלים 

והגבוהים הוא ממשיך בעזות לדרוש את התאוות ושאר שטויות.

בפרט כשהאדם זוכה להתקרב לאור האמת, בו בזמן עוברים עליו מלחמות וניסיונות קשים 
שמטרתם לזכך אותו שיהפוך לכלי ראוי לאור הגדול. הצדיק מוציא ממנו את הרע החוצה 

.ומנקה אותו, כך שיהפוך לכלי ראוי לאורות הגדולים שהצדיק רוצה להביא לו. . .
בתקופת הזיכוך, כאן היא המלחמה! נכון, שעובר על האדם. נכון, שהעבודה עכשיו קשה כל-

כך. אבל עכשיו זה הזמן שמתברר מה רצון האדם באמת, האם הוא רוצה את ה' גם כשקשה?! 
האם גם החושך והנפילות לא מבלבלות לו את המטרה והיעד הברור שלשם פניו מועדות?! 
או שחלילה כשעובר עליו תקופה של חושך, כשהוא קצת טועם את המרור, הוא מיד מרים 

את רגליו ובורח?!

"אמור לי מה הם רצונותיך ואומר לך לאן מועדות פניך ". 

לדרגה  עד  ולהתעלות  לעלות  אין מקום שאי-אפשר משם  ממנו,  לצאת  רע שאי-אפשר  אין 
כסף,  שלך  הכיוון  אם  נמצאים,  הם  איפה  לי  גלה  רצונותיך?!  הם  היכן  אבל  ביותר.  הגבוהה 
תפקיד, או שאר אינטרסים אישים וגשמיים זה המתכון ליפול ולקבל מהצדיק את ה'סם המוות'.

"אם אתה באמת רוצה את ה', אתה מחפש קרבת ה' נטו, בלי שום סימניות וכוכביות. הגעת 
למקום הנכון, בו תמצא ועוד-איך תמצא את ה'. הצדיק ישפיע עליך סם חיים, הצדיק יגלה 

לך דרך ישרה ועצות טובות להתקרב להשם והוא יעלה אותך מעלה מעלה."

ֵעיָניו ְוׁשֵֹמַע ְלֵעָצה ָחָכם. ר בְּ ֶרְך ֱאִויל ָישָׁ דֶּ

    תורה   ל"א  

מתורה ל"א
 עניין אחד

כיסופים

לזכות  וכוסף  משתוקק  היהודי  כשהלב 
בעבודת  להתחזק  או  מצווה  לעשות 
השם, צריך לראות לא להשאיר את זה 
מהפה,  זה  את  להוציא  אלא  בלב,  רק 
הוא  אם  לדוגמא,  ברורות.  במילים 
בכוונה,  יותר  להתפלל  להתחזק  רוצה 
יאמר: "רבונו של עולם אני רוצה לזכות 

להתפלל יותר בכוונה". 
הוא  הנוכחי  שבמצב  לו  נדמה  אם  אף 
עוד רחוק מלזכות לזה בפועל, בכל זאת 
רצונו  את  בפיו  מלהוציא  יוותר  שלא 
במילים  המלובש  טוב  לרצון  כי  הטוב. 
פעולות  פועל  ממש  והוא  רב,  ערך  יש 
ממשיכים  האלו  המילים   - בעולם, 
הם  לעולם,  טובות  והשפעות  ברכות 
השם  לעבודת  העולם  את  מעוררים  גם 

יתברך ולתורתו.
רחוק  שהוא  רואה  אם  ואדרבא, 
אם  הטובים.  רצונותיו  את  מלקיים 
להתמיד  מחויב  שהוא  וודאי  ודאי  כן 
זה  בזכות  כי  הכיסופים,  בעבודת 
ושומרים  מגינים  שמשמים  זוכה  הוא 
אותו  לדחות  הרוצות  מהקליפות  עליו 

מהקדושה ולהפילו.
בכל מקרה, צריך להזהר מאוד מלהוציא 
בפיו רצונות שאינם טובים. כי הם ממש 
מעוררים בעולם פעולות רעות המביאות 

חורבן לעולם, חלילה.
)גם ע"פ ליקו"ה הלכות אמנין, הלכה ד(

צדקה
ַמְכִניַע  הּוא  ֶלָעִני  ְצָדָקה  ֶׁשּנוֵֹתן  ֶזה 
ַהְיֵמי ַרע ִמן ֶהָעִני, ְוִנְתַּגֶּלה ְּבִחיַנת ְיֵמי 
טוֹב. ְוִעַּקר ַהְּצָדָקה הּוא ִלֵּתן ְלָעִני ָהגּון 
ַּתְמֵכי  ִלְהיוֹת  ּוִמְצוֹת,  ְּבתוָֹרה  ָהעוֵֹסק 
ִנְמָצא  ָּכֶזה,  ְלָעִני  ּוְכֶׁשּנוֵֹתן  אוָֹרְיָתא, 
ְיֵדי  ַעל  ַמָּמׁש  ַהּתוָֹרה  ֶאת  ּבוֶֹנה  ֶׁשהּוא 
ְיֵדי  ַעל  ַעְכָׁשיו  ִּכי  לוֹ,  ֶׁשּנוֵֹתן  ַהְּצָדָקה 
ֶׁשֶּזה נוֵֹתן לוֹ ְצָדָקה ְוסוֵֹמְך אוֹתוֹ, הּוא 
ָיכוֹל ַלֲעסֹק ַּבּתוָֹרה, ִנְמָצא ֶׁשֶּזה עוֵֹסק 
ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ִנְמָצא  ָידוֹ,  ַעל  ַּבּתוָֹרה 
טוֹב,  ַהְיֵמי  ְּדַהְינּו  ַהּתוָֹרה,  ֶאת  ּבוֶֹנה 
ּדַֹחק  ִמּתוְֹך  ַרע  ַהְיֵמי  ִמּתוְֹך  ֶׁשְּמַגֶּלה 

ָהֲעִנּיּות, ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת ְיֵמי ַרע. 4 

ימי החול
ְוָכל  ָהַרע,  ִליֵמי  ְׁשִליָטה  ֵיׁש  ַהחֹל  ִּביֵמי 
עוִֹשין  ֶׁשִּיְשָרֵאל  ְוַהְּמָלאכוֹת  ָהֲעבוֹדוֹת 
ִּביֵמי ַהחֹל ֶׁשָאז ׁשוְֹלִטין ַהְיֵמי ַרע, ִּכי ֶזה 
עוִֹשין  ֶׁשִּיְשָרֵאל  ַהְּמָלאכוֹת  ֶׁשָּכל  ָידּוַע 
ְוִתּקּוִנים  ֵּברּוִרים  ֻּכָּלם ֵהם  ִּביֵמי ַהחֹל 

ְלָבֵרר ּוְלהוִֹציא ַהּטוֹב ִמן ָהַרע. 6

שבת ויום טוב
טוֹב  ְיֵמי  ְּבִחיַנת  ֵהם  טוֹב  ְויוֹם  ְּבַׁשָּבת 
ִּכי  ָּבֶהם,  ְׁשִליָטה  ׁשּום  ַרע  ִליֵמי  ְוֵאין 

ַעְכָׁשיו ִנְתַּגֶּלה ַהּטוֹב ְּבַעְצמוֹ. 6
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סיפרו על המגיד ממזריטש זצ''ל. כל עוד היה 
הרבה  מתפלל  היה  בעולם-הזה,  בינינו  חי 
וכשנפטר  ישראל,  כלל  של  הצרות  על  מאוד 
לחיי העולם-הבא וצרה קשה ריחפה על אנשי 
לדעת  וביקשו  חלום  שאלת  עשו  העיר,  אותה 
גם  מדוע אין הוא מתפלל עליהם כבעבר. מה 
מבחייהן.  יותר  במיתתן  צדיקים  שגדולים 
מתפלל  היה  ההסתר,  עולם  בעולם-הזה,  אם 
כשהוא  כן  אם  מדוע  ישראל,  כלל  על  הרבה 
כעת בעולם הבא, בעולם הבלתי מוגבל, מדוע 
אינו מתפלל משם על מצבם החומרי הקשה? 
נפטר  כבר  שהוא  שכיוון  בחלום,  להם  השיב 
לחיי העולם הבא ואין לו גוף גשמי, ממילא אין 
הוא יכול להבין ולהרגיש כעת את הצער שהם 
שאילו  נראה  גשמיים.  דברים  על  מצטערים 
וסיעתא  ודעת  בינה  חכמה,  על  מבקשים  היו 
כן  שבזה  אפשר  וליצר-הטוב,  לתורה  דשמיא 

היה יכול להשפיע לעזור להם.       )עבד השם(

עבודת המידות

אמונהאמונה
בראותך שינוי מעשה,
אל תאמר מקרה הוא,
אלא תאמין כי זה השגחת השם יתברך.
)אמונה – ג'(

תורה ל"א
אית לן בירא

לעלוי נשמת עקא בת ר' אברהם אלימלך ז"ל

תנן פקע ארזא דבי רב מר אמר משום לתאי דידי פקע 
ומר אמר משום לתאי דידי פקע. )בבא מציעא כ – ב( 

המדרש  שבית  העמוד  נשבר   - רב'  דבי  ארזא  'פקע 
נשען עליו. 'מר אמר משום לתאי דידי פקע' - בשביל 
לתאי  משום  אמר  'ומר  שגדפתני.  על  שקינא  מזלי, 
דידי פקע' - שהשבת על דברי לביישני בבית המדרש.  

)רש"י(

עין כותב שם: למדנו ממאמר זה תועלת גדול. והוא, 
גודל אמונת חכמי התלמוד, כי בראותם איזה שינוי 
במעשיהם לא היו אומרים אולי מקרה הוא, רק היו 

מאמינים כי הכל בהשגחתו יתברך וכו'.

ַהְּכלּוִלים  ַהִּנִּסים,  ְּכָלִלּיּות  ַהְמַכִּסים  ָאָדם  ְּבֵני  "ֵיׁש 
ַהֶּטַבע.  ְּבֶדֶרְך  ְמַכִּסים  ְפָוֵתּה,  שִֹ ִּדְפִריָטא  ַּבַּמְלָאְך 
ָיבוֹא  ָאז  ָּבעוָֹלם,  ֱאמּוָנה  ְוִתְתַרֶּבה  זֹאת  ּוְכֶׁשִּתְכֶלה 
ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמוֹ  ָּבֶזה,  ָּתלּוי  ַהְּגֻאָּלה  ִעַּקר  ִּכי  ָמִׁשיַח, 
"ָּתבוִֹאי, ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה".        )ליקוטי מוהר"ן ז(

זה היה קליפת מצרים באחורי הפנים בעורף פרע"ה 
כידוע ועונשם היה מפני שהיו חושבים שכל המכות 
'וירא  שכתוב:  כמו  לבד  והטבע  המקרה  מצד  היו 
ית'  הוא  הראה  ולכן  כו'  הרוחה  היתה  כי  פרעה 
שעונשם היה מצד פקיחו דעיינין דז"א ועל זה נאמר: 
וכן  במצרים'  להם  נלחם  ה'  כי  כו'  מצרים  'ויאמר 
בהשגחה  הכופרים  גמורים  רשעים  כשיש  לעולם 
הוא ית' מעניש אותם בפקיחו דעיינין שלא בבחי' 

טבע לבד.                            )בית עולמים - דף ק"ל ע"א(

להתחיל  מעדיף  אני  שלי,  הסיפור  את 
מתקופת  כלומר  מהאמצע,  לספר 
יובן  כבר  הדברים  מתוך  בכלא.  היותי 
ממילא "עברי המפואר". אז כפי שכבר 
ובגיל  בכלא  עצמי  את  מצאתי  אמרתי, 
נולדתי  פלא.  זה  אין  יחסית. אבל  צעיר 
למשפחה לא דתית, הייתי חסר גבולות 
לי  שיציב  מי  היה  לא  מעצורים.  וחסר 
תהום  של  פיתחה  על  אזהרה  תמרורי 
דפיקות-לב  הרבה  שבלי  כך  פעורה. 

הפכתי  לעבריין שפל.

תקופת ריצוי העונש בכלא החלה כשאני 
חרטה,  לא  צער,  לא  לחלוטין.  אטום 
ברבדי  מינימלית  אפילו  התעמקות  לא 
אחורה  מבט  לא  אפס.  והלב.   המח 
יכול  אתה  איך  קדימה.  סנטימטר  ולא 
אותך  עוטף  סמיך  כשערפל  להתקדם 
מכל עבר? זהו, שבאמת לא יכלתי. והלא 
כבר נאמר "אין חבוש מתיר עצמו מבית 

האסורים" - תרתי משמע.

אבל אז, כמו בסיפור קלאסי של כל בעל 
שיתיר  מי  מלמעלה  אלי  נשלח  תשובה, 
אותי. כידוע, מכין קורא-הדורות -מראש 
אינספור  שלו.  השליח  את  אחד  לכל 
סיפורים מרטטים ומפעימים מתגלגלים 
כיצד  התשובה.  בעלי  בין  כיהלומים 
להם  שהבזיקה  אור  קרן  להם  נשלחה 
היה  אצלי  עולם.  בבורא  האמונה  את 
זה בדמות רב שבא באופן קבוע למסור 
כשהצטרפתי  אז,  יהדות.  שיעורי  בכלא 
נסדק  הפתח.  נפתח  אלו,  לשיעורים 

שריון האטימות. נזרע הגרעין.

יצאתי  בו  היום המאושר  הגיע  ה'  ברוך 
בהחלטה  בדעתי,  איתן  הייתי  לחירות, 

אבל  חדשים'.  'חיים  מעכשיו  נחושה: 
למציאות  ההחלטה  שעת  דומה  אינה 
משהו  זה  בשטח  שרואים  מה  בשטח, 
הרגלים,  הם  הרגלים  לגמרי,  אחר 
ניסיונות הם ניסיונות. כאן ושם אנשים 
תפילין,  לי  הניחו  אותי  עודדו  טובים 
התחלתי  שבת.  לשמור  אותי  חיזקו 
להיכנס לעולם הזה, אבל את עצמי אני 

לא מצליח להזיז אפילו במילימטר.

שעברתי,  והעליות  הירידות  במהלך 
התעורר בי חיפוש עצום, פשוט חיפשתי 
אותי  שתשנה  משהו,  בי  שתזיז  תרופה 
אליהם,  שהורגלתי  הרעים  מההרגלים 
לצאת  יזכה  אני  שגם  משהו  איזה 
מהעולם-התחתון שהידרדרתי אליו. כך 
בענייני  הרצאות  מיני  לכל  הולך  הייתי 
יהדות, עד אותו היום... שנקלעתי לאיזה 
שיעור בתורת ברסלב, שמעתי ונשאבתי. 
הנשמה שלי הרגישה כאן הוא המקום!!! 
ועוד  עוד  וללמוד  לברר  התחלתי 
מתורותיו ועצותיו של רבי נחמן, ללמוד 
להתבודד,  הלכתי  למעשה...  ולקיים 
ואז  לצדיק.  התקשרתי  לה',  צעקתי 
ראיתי שמשהו זז בי. פתאום אני מצליח 
התחלתי  לאט  לאט  ֶהרגִלים,  לשנות 
לקלף את שכבות הזוהמה שעטפו אותי, 
הרגשתי שרבי נחמן עושה אותי בן-אדם. 
החוצה  אותי  ושואב  יד  לי  נותן  הוא 

מהמקומות שהידרדרתי אליהם.

התורה,  לעולם  להיכנס  זכיתי  ככה 
לעולם היהדות. היום אני ברוך ה' נשוי, 
ובחציו  יום,  חצי  לומד  לשלושה.  אב 
כשעצותיו  לפרנסתי,  עובד  אני  השני 
ותרופותיו של הרופא הגדול מלוות אותי 

ומחזיקות אותי.

הּוא  ַרְך,  ִיְתבָּ ם  ֵמַהשֵּׁ יוֵֹתר  בְּ ּוְמֻרָחק  יוֵֹתר,  בְּ ָקָטן  הּוא  שֶּׁ ַמה  ָכל 
יוֵֹתר, ָצִריְך  הּוא ָקָטן ּוְמֻרָחק בְּ ל ַמה שֶׁ י כָּ יוֵֹתר. כִּ דוֹל בְּ י גָּ ָצִריְך ַרבִּ
ֶכל ֶעְליוֹן  יׁש שֵֹ ּיּוַכל ְלַהְלבִּ ֶזה, שֶׁ ן כָּ ְהֶיה ֻאמָּ יִּ יוֵֹתר. שֶׁ דוֹל בְּ ד גָּ ְמַלמֵּ
ל ַמה  י כָּ מוֹתוֹ. כִּ מוֹ, ְלָקָטן ּוְמֻרָחק כְּ ַרְך שְׁ ָֹגתוֹ ִיְתבָּ ַהְינּו ַהשָּ ֶזה, דְּ כָּ
יוֵֹתר.  )ס"ק ב'( דוֹל בְּ יוֵֹתר, ָצִריְך רוֵֹפא גָּ ַהחוֶֹלה ֶנֱחֶלה בְּ שֶּׁ

 מאחורי הסיפור

הדוקטור הגדול

תו' ל'

ַׁשָּבת ִהיא ֱאמּוָנה, 
ֶׁשַּמֲאִמין

ְּבִחּדּוׁש ָהעוָֹלם ּוְבִיחּודוֹ.

ֶוֱאמּוָנה
ִהיא ְמקוֹר ַהְּבָרכוֹת,


